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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Nadace OKD bavila na Hornických
slavnostech hlavně děti

Trenér přípravky Aleš Šebesta s dětmi na soustředění v Komorní Lhotce.

DVĚ SRDCOVKY POMOHLY
FORMĚ MALÝCH FOTBALISTŮ
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KARVINÁ − Sport, tanec, cirkus
s akrobatickými prvky nebo obří
bublinky. Takový byl program
na jednom ze dvou pódií v rámci
Hornických slavností OKD, kde
se představily neziskové organizace, kterým těžařská nadace pomohla pomocí grantu.
„S nápadem přišlo samotné
OKD a na nás bylo, abychom program s neziskovými organizacemi
vytvořili. Chtěli jsme jim nabídnout, aby ukázaly, co dělají a umí.
Podle spokojených návštěvníků
z řad dospělých, ale hlavně dětí,
se to podařilo,“ uvedla ředitelka
Nadace OKD Karolína Drozdová.
Na pódiu se během příjemného sobotního odpoledne a podvečera vystřídala celá řada souborů – Mažoretky Michelle,
Permoník, Ostravica, Akcent
Ostrava, Workout Karviná,
KSVČ Juventus Karviná a na závěr Akrobatiko – cirkus.
„Z 95 procent se jednalo o neziskovky, kterým jsme nějakým
způsobem pomohli. Zájem z jejich strany byl tak velký, že jsme
dokonce některé museli i odmítnout. Věřím však, že v příštím
roce se dostane i na další,“ podotkla Drozdová. Jak dále dodala, přípravy začaly už během července a v posledních dnech se dolaďoval zbytek důležitých věcí.
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Propagace neziskových
organizací na scéně
letního kina byla trefou
organizátorů do černého

Letní amﬁteátr sloužil během Hornických slavností OKD především dětem.

Zájem neziskových
organizací představit
se v průběhu
Hornických slavností
byl nečekaně
velký. Některé se
do programu nevešly.

Navíc dopoledne před samotnou
akcí probíhaly zvukové zkoušky.
„Všechno vyšlo na jedničku,“ těšilo ředitelku Nadace OKD.
Velký ohlas sklidil Cirkus trochu jinak. Jde o zábavní, uměleckou a artistickou společnost, která svými vystoupeními baví přítomné při různých příležitostech. „V Karviné se nám líbilo.
Rozhodně jsme tady nebyli poprvé a dětské publikum opět nezklamalo. Naši klauni například potěšili děti představením s bublinka-

mi či akrobatickým vystoupením
na šále, ale také jsme tam měli
provazochodce,“ uvedl Radim

Eliáš ze společnosti Cirkus trochu
jinak.
Předseda
tohoto
sdružení Václav Pokorný přiblížil spolupráci s Nadací OKD.
„Spolupracujeme už čtyři roky.
Nejvíce nás těší oživení našeho projektu Cirkulum. Jde o projekt, ve kterém se prezentují umělci z řad dětí z dětských domovů
společně s profesionálními umělci a studenty ostravské Janáčkovy
konzervatoře,“ přiblížil Pokorný.
Adam Januszek

S buzolou a maskou už umí málokdo

POLANKA – Branný závod, pamatujete? Plynové masky, zdravověda,
orientace za pomocí buzoly, hod
granátem, střelba se vzduchovky. S trochou nostalgie a spoustou
zábavy si ho v Polance nad Odrou
druhou zářijovou sobotu užilo čtyřicet soutěžních týmů včetně organizátorů v čele s Klubem rodičů
a přátel ZŠ Heleny Salichové.

„Většina z nás pamatuje braňáky ještě z vlastních školních let.
A proto jsme se rozhodli jeden takový uspořádat. Zapojili se místní hasiči, skauti, rybáři, myslivci,
sokoli, pracovníci kina i městského obvodu a další partneři včetně těžařské nadace,“ informovala předsedkyně klubu Simona
Kozárová, jejíž dvanáctiletá dcera Markéta chodí na ZŠ Heleny
Salichové do sedmé a patnáctiletý syn Mikuláš do deváté třídy. Ta
také jako odborná technička investic v Green Gas DPB Paskov
zařizovala minigrant z Nadace
OKD.
Akce se uskutečnila pod heslem Jantarovou stezkou poznáváme Poodří. Trasa dlouhá sedm a půl kilometru vedla Chráněnou krajinnou oblastí Polanská niva, v okolí

Retro branný závod v CHKO Poodří probíhal za podpory Nadace OKD.

O to déle – už devět let – pracuje
s dětmi a mládeží. Týdně to pro
něj coby kouče znamená šest
tréninkových jednotek, přátelský
či mistrovský zápas, celodenní
turnaje, soustředění. A k tomu jsou
zapotřebí míče, štulpny, dresy,
překážky či značkovače hřiště; ty
koupili díky jeho minigrantu.
Předseda TJ Slovan Havířov Jiří
Kala upozornil, že pomoc z Nadace
OKD mířila do oddílu s největší členskou základnou. „Fotbalistů je okolo
dvou stovek, přičemž určitě dvě
třetiny jsou děti a mládežníci. Cíleně
se zaměřujeme na jejich přípravu
a výchovu. Chlapcům i trenérům to
jde velmi dobře, snaží se a dávají
do toho spoustu času i energie,“
nechal se slyšet. Fotbalová tradice
slovanistů se přitom podle něj obnovila teprve nedávno. Po sloučení
s baníkovci v roce 2006 do MFK se
znovu osamostatnili v roce 2011. uzi

Úpravář, rubáňový i bývalý větrač
Aleš Šebesta se sice vyučil pro
Ostravsko-karvinské koksovny,
ale stal se z něj úpravář. Začal
na Františku v třídírně. Po útlumu
šel na Duklu do provozu. Když zrušili
i tu, stěhoval se do Lazů. A s uzavíráním zdejšího prádla přesídlil nedávno na Paskov opět jako zámečník.
To hornická kariéra Rostislava
Bartoše je poněkud prostší –
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Rodičovský klub
zorganizoval v Polance
retro branný závod,
přihlásilo se čtyřicet
družstev, která na sedmi
a půl kilometrech
trati plnila úkoly
na stanovištích

HAVÍŘOV – Fotbalisté ze starší
A přípravky TJ Slovan Havířov začali
novou okresní soutěž menší kanonádou. Těrlicko přehráli 8:4 a Inter
Petrovice rozstříleli dokonce 12:3.
Ukázali, co se naučili na soustředění
a využili k tomu i novou výbavu.
Obojí jim zařídili zaměstnanci OKD
na pozicích trenéra, respektive jeho
asistenta.
„A to máme za sebou ještě druhé
místo na turnaji v Petřkovicích,“ upozornil Rostislav Bartoš, jehož aktivní
kariéra skončila po úraze na hřišti.
Nyní se věnuje právě budoucím
fotbalovým nadějím a ve slovanovské přípravce vede i svého nyní
desetiletého syna Denise. Bartoš
získal minigrant na soustředění týmu
v Komorní Lhotce.
„Stoprocentně to pomohlo zvýšit
výkonnost malých hráčů. Dostali se
do formy,“ upřesnil Aleš Šebesta,
který hrával kratší dobu než Bartoš.

Oblékání plynové masky a ochranného oděvu se už příliš neučí.

„Stoprocentního bodového zisku se nikomu
dosáhnout nepodařilo. Většina týmů pohořela na určení
zeměpisné polohy na mapě, tohle už dnes není běžnou
dovedností,“ poznamenala patronka projektu.
rybníků a tůní mezi Polankou
a Jistebníkem, západně od vlakového koridoru Ostrava–
Praha. Startovalo se sice
od školy, cíl ale soutěžící nacházeli u Dělnického domu.
To už za sebou měli plnění úkolů na stanovištích. První – orientace v mapě, určení světových stran.
Druhé – sokolské koloběžky. Třetí
– myslivecké vzduchovky. Čtvrté
– poskytnutí první pomoci. Páté
– skautská lanová překážková dráha. Šesté – rybářské sádky, poznávání obyvatel vod. Sedmé – civilní
obrana, měření obličejů, oblékání plynových masek a ochranných

oděvů a hody granátem. Osmé –
hasičská stříkačka na terč.
„Na první ročník jsme zaznamenali úžasný, neskutečný úspěch. Vždyť každé družstvo
mělo nejméně tři členy. Pustili
jsme na trať týmy složené z dětí,
dětí a dospělých, ale i celé rodiny.
Dorazili lidé až z Opavy,“ poznamenala Kozárová s tím, že účasti
pomohla dobrá propagace i příznivé počasí. Party stan, zakoupený předloni pro rodičovský klub
ze Srdcovky, ani nemuseli vytahovat. Slouží totiž, jen když je venku
opravdu škaredě.
Radek Lukša

rubáňová. S kolektivem hlavního
předáka Petra Zemana s vedoucím
Pavlem Balonem odešel z Dukly
na Staříč, nyní je v úseku T2
v Důlním závodě 3.
A své má odfáráno i Jiří Kala,
který nejprve dělal technika
na Gabriele a pak dlouhá léta
ve větrání na Darkově. Krátkou
dobu je v penzi.

ZÁŘÍ 2015, LODIČKY DOKOŘÁN
KARVINÁ – Na září původně plánovali
jen tvarůžkový festival. Místo toho
se ale Iniciativa Dokořán rozhodla
pořádat celou řadu akcí a tvarůžky zahrnout do rozlučky s letní
sezonou. Vše se chystá v projektu
Dokořán pro region 2015 podpořeném Nadací OKD!

Artur Bobek
Zpěvák a kytarista, který se může
pochlubit výhrou v karvinské talentové soutěži, koncertuje na Lodičkách
v neděli 20. září od 15 hodin.
Vstupné je dobrovolné. Zazní jazzové,
bluesové, ale i rockové skladby.

Zavírání sezony
Tvarůžky se na scéně objeví v sobotu
26. září. „Poslední velkou akci letošního roku věnujeme gastronomickým specialitám. A můžete se těšit
i na tvarůžkovou cukrárnu a kapelu

Furtlajf,“ oznámila Barbora Šmýrová
s tím, že chybět by nemělo ani grilování. Začátek této akce je v 15 hodin
a vstupné opět dobrovolné.

Nohejbalový turnaj
Týmy po třech a zápisné za všechny hráče šedesát korun – to jsou
základní propozice turnaje, který
se připravuje na neděli 27. září.
Přihlášky můžete posílat na emailovou adresu lukas.heczko@
dokoran.info.cz.

Vyběhněte s děkanem
Další porce sportu je připravena
na středu 30. září. Pedagogové
a studenti OPF Slezské univerzity vás srdečně zvou na běžecký
závod. Registrace bude od 15.30
na Univerzitním náměstí před
sídlem fakulty, start pak v 17 hodin
tamtéž.
uzi

